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Birleşik lGall* Teknik Düenlemeler Soru
Formu

llgi : Ticaret Bakanllğlndan allnan 24,09 20l9 tarihli elektronik posta,

ll8i'de kayütlü elekıronik postada, 10 Nisan 20l9'da gerçekleştiİilen Avİupa Konseyi Toplantlsl neticesinde,
AB-27 ile Birleşik Kral|ık(BK)'m, Brexit tarihinin 3l Ekim 20|9 taİihine kadar uzahlması konusunda
anlaşmaya vardlğı belirtilerek, Geri Çekilme Anlaşmaslnm yüİüİlüğe girmesi durumunda 2020 ylİ sonuna
kadar sürmesi öngörülen geçiş döneminde BK'nln, AB hukukunu uygulamaya devam edeceği ve BK'ya AB
üye ülkeleri gibi muamele edileceği vurgulanmak|a beraber, anlaşmasız ayıllığtn geıçekleşmesi veya söz
konusu geçiş dönemi süİesi dolduktan sonra BK'nın AB mevzuaılna tabi olmamasl ve üçüocü ülke konumuna
geçmesi ihtimali de bulundugu kaydedilmişıir.

Saygılanmla,

Mtıstafa SARAÇÖZ
Gen9l seketer

EK: soru Formu (2 sayfa)

Elektİonik postada, her iki scnaryo dahilinde de Türkiye ile BK aİaslnda bir Serbcsı Ticaret Anlaşmasü( STA)
tesis edilmesine kadar geçecek süİe zaİfünda taraflar arasrnda mevcut ıicarctin aksamamastna yönelik geİekli
tedbirleİin a|ınmasl amaclyla Ticaret Bakanlığlnın çalışmalaİını sürdürdüğü ifade edilrniştir. Bu
noktada, iIgili Bakanllğün Anlaşmasüz Brexit senaryosu dahilinde BK'nln, AB'nin Gümrük Birliği'nden çlkışl
ile beraber taraflat arasl ticaaene tkıik engel niteliği arz edebiIecek muhtelif uy8ulamaların da b€rtaıaf
edilmesi amacıyla uygunluk değerlendirme alanlnda BK ile karşıllklı tanıma diizenlemeleri de dahil binaklm
ortak düzenlemele.e gidilmesi olanakIarı üzerinde çaltşhğı açıklanmlştlr.

Bu itibarla, Ticaıet BakanIığınca yapılacak çal|şmalarda istifade edilmek üzere, BK'ya ihracat veya BK'dan
ithalat yapan sektör temsilcileri taİaflndan ekte yer alan soru formunun doldurulup, Birliğimize
(kubilay.simsek@tobb,org.tr) l7 Ekim 20l9 tarihine kadar gönd€Iilmesi amecıyla Odanİz iiyesi ilgili
firmalara duyuru yapılmasl hususunda gereğjni İica ederim,

Bu belge,5070 sayüll Elekfronik mza Kanunun. göre Güv€nlİ flektronik ile
Evr.ı, Doarul .ıiin j hnp]//bel8edogruıa tobb oG t./doarul. aipx?v=BE5fz16(

ouhllpha. Bulvan No:252 {tlktehrYolu 9 xm )06530/ANXARA
T.l:+9o{312} 2ı820o0 (PBx). F.ı3: +9o(312} 219iıo90.91 92

Ğ_ron.| info@tobh or8 t. . w.b: ww tobb ors t. . İEa: lobb@ h9o2 k.p tr
AYnnt I b|ltl lc.: xubilay§lMŞE(T.l|0312 218-22_34

Fo22h/o7 o] 7ln3l1/1ı 1ü 10ü

lşlIr

Gelen Tarih Sayı: 09/10/2019 - 1106



BK_TüRKiYE TEKNiK DüzENLEMEtERE itişKiN soRU FoRMU

Firma Unvrtrl:
Firma Adresi:
Firma İletişim Bilgileri:
soru Formuna cevaP v€renin Ad/soyadrunvanl:
F'irmatrm sektörü:

Ş9lg_! AB'nin ortak bir düzenlemeye tabi futfuğu "Düzenlenmiş Alan" altlnda yer alan "Yeni
Yaklaşun" ve "Eski Yaklaşım" mevzuatl kapsamrnda AB'den ç*lş tarüi öncesinde
BK otoritelerden ve uvqunluk değerlendirme turulu§IarDdan alman uygunluk değe.|endiİme
belgeleri (CE işareti/AT Tip onayü) ingiltefe-Tüİkiye araslnda ihracata veya ithalata konu ürün
gruPları i9in sektöriinüzce kullanllJnakta mldır? Cevabınız evet ise lütfen hangi sektörde
kullanıldığını aşağıda be]irtiniz

ceYap:

Soru 2: BK'da yerleşik otorite ve onaylanmlş kuruluşlardan ahnan uygunJuk değerlendirme
belgelerinin kul]anülmasl durumunda, mevzuat grubuna göre AB'de yerleşik onaylanmış
kuruluşlara dosya transferi/dönüştürme/yeni başvuru işlemlcri yap mıŞ mıdtr? (Sektör itibariyle
biJgı verinız)

cevap:

soru 3: Hangi ürürı,/ürün gİupları için alınan uygunluk değerlendirme belgelerinin (cE lşareti,
AT Tip onayü vb ) çıkış tarihinden de sonra ülkemizce tanmmaya devam efİnesi sektörünüz
açlSmdan önem arz etmektedir?
Cevap

soru 4: Ingiltere-TüIkiye aİasnda ihracata veya iihalata konu üün gruPlan için
sektdniDüzce
alman uygunluk değerlendirme belgeleri kullanılmakta mıdır? Hangi sektörler için ?
ce\/ap:



BK_TüRKiYE TEKNiK DÜzENLEMEtERE iLişKiN soRU FoRMu

soru 5: Benzef şekilde hangi ürürı,/ürün gruplarında ülkemiz otoritelerinden ve uygunluk
değeılendiım€ kuruluşlarIndan alınan uygunluk değerlend irme belgeIerinin çıkış tarihinden sonra
BK tafaflnca da ıanlnmaya devam etmesi önem aİz etmektedir? Gerekçeleİi ile beraber belininiz,

cevap:

soru 6| CE l şareti gerekıüren üri]n gruplaİında BK'ntn AB'den çükış tarihinden belli bir sİre
sorıra (geçiş üresinin aİdından) ürünün teknik gerekliliklere uygun olduğuna daiİ talep etmeyi
pIanladlğl UK cA işaretinin iliştirilmesinin sektörünüz açüsndan idaİi ve finansal açıdan ilave
bir maliyet yafatacağlnl düşünüyor musunuz? Hangi sektörler için ne kadaİl* biİ ilave maliyet
öngöriilmekıedir?
cevap:

soİu 7: AB'nin onak biİ düzenlemeye tabi tuttuğu "Düzenlenmiş Alan alhnda yer a]an ..Yeni

Yaklaşım" ve ''Eski Yaklaşım" mevzuau kapsamında Gümrük Birliği alanında yetkili
temsilcVsofumlu kişi/tek temsi|ci atanmaslnl gerektiren ilgili AB tekıik mevzuah bağlamında
AB'den çıkış tarihi öncesinde BK'da yerleşik ve bu bağlamda atanmlş olan temsilciler
bulunuyor mu? Bunlann hangi ürürı/ürün gİuplarü açtsündan ülkemizce tanlnmaya devam
etmesi sektörünüz açıslndan dnem arz etmektedir? Benzer şekilde hanBi sektörler açlsından
ülkenizde yerIeşik atanmış temsilcilerin de BK tafaf,ndan tanmması önem taşmaktadır?
Gerekçelerl ile beraber belirtlniz
cevap:

soru 8: AB'nin orta[ bir düzenl.meye gfmediği "Düzenlenmemiş Alan.' mevzuatı kapsamlna
giren hangi ürii ürün gnrplannda BK'nın AB'den çıküşl öncesinde uygunluk değerlendi.me/eş
değğ teknik mevzuatn ülkemiz lle AB arasmda karşıllklı tanünmasından faydalanllmaktadır?
Bu alanda hangi sektör açlstndan ülkemiz ile BK araslnda AB'den çlklş öncesindeki mevcut
iŞleYiŞin sürdürüImesi önem laşlmakladır? Gerekçeleri ile belininiz
Cevap:


